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Quan
s'acosta
Nadal, no sé
sostreure'm a
girar la mira-
da enrera en
el temps i
per	 uns

- moments
reviure
,mentalment
els anys ja
Ilunyans de
Ia	 meva

infantesa i de la mcva adolescencia.
I al recordar aquells dies d'advent que

a l'escola semblava que el temps s'aturés
per allargar-se a les vetllades, em ve a la
memória de quan anava cuitós per anar a
Sa Mola a collir l'herba de la roca per
compondre el meu betlem amb muntanyes
de Tabasses i caminois de picadís per on
els pastorells de fang feiem camí cap a la
cova per adorar el Fill de la Partera Virgi-
nal.

El meu betlem, com tantísims d'altres,
per la seva realització i pel seu significat,
era d'un total anacronisme. Mai no posava
esment a la justesa d'un ambient històric.
Les cases que tenia eren construïdes a
semblança de les nostres actuals i a la
vora d'un molí fariner la pagesa filant, el
pagès vestit a l'ample i el caçador amb
escopeta que contrastaven amb altres
vestits amb túnica.

El que passava en els modets betlems
dels infants es repetia en els de les nostres
esglésies. Record, pam per pam i amb tot
detall aquell monumental betlem del
Convent amb moviment i que era l'atracció
dels grans i clefs petits, on un senyor amb
americana Ilegia el diari mentre un pagés
estava fent un clot d'ametler.

Ben mirat aquests anacronismes tenen
el seu significat i el seu encant, ja que per

Jesús no hi ha homes del seu temps, sinó
de tots els temps i països. Ell no morí
com moren els grans homes de la história,
units al seu país i a la seva epoca. Jesús
neix i mor i ressuscita cada any al cor de
cada home i cada home el sent viu en ell.
Al pessebre construit amb anacronismes,
malgrat haver transcorregut quasi dos mil
anys, hi és representat viu, com si acabàs
de succeir.

En canvi els betlems que l'artista
intel.ligent realitza, no hi ha dubte, són
una obra d'art, però no produeix l'emoció
ni tenen rendis els altres.

Els pastors, l'estrella, els reis d'Orient
són l'escenografia d'aquell climax
d'espectació que sentí la humanitat en
dolors de part d'una nova manera de ser
Home.

Un ambient especialíssim enrevolta
les festes de Nadal. Aquesta alegria que
brolla del fons de la nostra entranya, com
une esclat extern de la vida interior, que
ens humiteja els ulls i ens ableneix el cor
no és altra cosa que el record emocional i
entranyable que repeteix com un ressò
aquella expectació delirant que precedí a
Jesús de Natzaret.

Aquest dies que el món es vesteix de
festa no podem evitar que el petit Nadó,
tan amorós com tremoladís de carns sobre
les palles ingènues d'un pessebre ens
commoguin i ens remoguin les entranyes.
Almenys, com diu el poeta Segarra:
"aquesta nit fem el possible per ser homes
de bona voluntat". Procurem doncs, que el
somriure de l'Infant esvaeixi les tenebres
que planen damunt la terra i uneixi els
homes amb vincles de comprensió i
d'amor.

Que resta de la vida, si en treiem tot
el misteri que la fa esdevenir bella?

JOAN MAIMO
Felanitx, desembre de 1993

Diumenge passat, la comunitat cristiana
felanitxera visqué unes hores de joia col.lectiva a
l'entorn de Mn. Antoni Fiol Sufier, rector del
Convent, qui celebrà els 50 anys de la seva
ordenació sacerdotal.

El temple de Sant Agustí fou naturalment el
marc d'aquesta festa jubilar que es va circunscriure
en una Eucaristia d'acció de gràcies, molt solemne
per cert i embolcallada per la presència massiva de
creients, amics i feligresos de les distintes
parròquies que ha regentat Mn. Fiol al Ilarg del
seu ministeri. Prop de trenta germans preveres
concelebraren amb don Toni encapçalats pel vicari
episcopal Mn. Rafel Umbert, Mn. Josep Sacanell,
secretari del Bisbat, i Mn. Antoni Pérez Ramos,
Vicari Judicial de la Diòcesi i cap del Tribunal
Eclesiàstic on exerceix de Notari Mn. Fil.

El Cor del Convent executà la part de cant i
les ofrenes foren portades pels familiars.

Don Toni es referí a l'homilia al temps i
circumstàncies en que nasqué la seva vocació, als
seus anys de seminari, la seva trajectòria sacerdotal
a Menorca, al Brasil i després entre nosaltres i
lluny de jactar-se de cap ni un dels seus
assoliments els considerà com a funció inheret al
seu ministeri, tot reconeixent i acceptant les seves
limitacions i mancances. Per últim es referí a la
seva gestió a l'església del Convent. Volem
reproduir-ne alguns fragments d'aquesta homilia i
sobre tot el fi nal perquè en ella emplaçà la
feligresia en un nou projecte referent a aquesta
església.

¡Quantes Misses celebrades durant 50 anys!
Molts de dies han estat dues i tres, sobretot els
diumenges i festes, sempre amb el desig de comu-
nicar fe i gràcia de Déu.

Al llarg d'aquests 50 anys hi ha hagut molts
de servicis de sagraments, confessions, visites i
comunions a malalts. Molts d'ells ja son al Cel. Tot
això sempre ho he considerat molt sacerdotal.

Comprenc que així com tot cristià se sent
culpable de moltes de coses, no just de les mal
fetes, sinó de lo que ha deixat de fer, també un
capellà, mirant endarrera tot al Ilarg de la seva
vida, sent to mateix: que hauria pogut fer molt
millor tot el seu apostolat i encara haver duit a
terme mes de lo que ha fet. Tot això em mou a

proposar-me ben seriosament fer-ho millor des d'ara
I amb [nés constància tot cl temps que Déu vulgui
donar-me de vida.

Ara aquí, en aquesta celebració, jo renou el
meu compromfs d'entrega total a Jesús, corn a
sacerdot, que sàpiga ser més complidor de tots els
meus deures de cristià i de prevere i viure així a
l'estil de Jesús.

I en un dia tan assenyalat com avui, en
aquest Convent de St. Agustí, en el que m'he
hagut d'encarregar de certes urgencies, com han •
estat teulada, balconada, façana, desig fer-vos
present que n'hi ha una altre d'empenta a fer ben
necessària i és una nova installació elèctrica. A
molts de redois hi ha encara la primera que es va
fer amb fil que està podrid, a 125v., quan tota
hauria d'estar ja a 220 i ben centralitzada en un
mateix quadre dins la sagristia.

La collecta que es faci, ara, en aquesta
Missa, serà per aquesta necessitat, i esper també
altres donatius.

Consider lo niés evangelic donar per amor a
Déu, amb alegria i ocultament... Pm), ro obstant,
vull dir-vos que, de lo poc que jo tenc, faig la
meva ofrena avui, precisament per començar
aquesta nova instal.lació eléctrica, i donc cinc-
centes mil pessetes.

No es durà llista ni es donaran a conèixer
els noms dels donants, sinó únicament el resultat de
lo recaptat, que hauria d'arribar a niés del milió i
mig, que és lo que es necessitarà per a fer només
lo imprescindible.

Podeu fer els donatius a qualsevol del perso-
nal del Convent, com també a qualsevol capellà,
religiós o monja i per endavant ja el mês cordial
agrkment a tots."

Un cop acabada la Missa, Mn. Fiol rebé
distins obsequis, unes ofrenes poètiques i de part
de la parròquia un maletí per a l'administració dels
sagraments fora de l'església.

Per últim els assistents foren convidats per
don Toni a un refrigeri que fou servit a la galeria
de l'antic claustre conventual i durant el qual Mn.
Fiol rebé el testimoni personal de gairebé tota la
concurrencia.

Des d'aquestes planes reiteram la nostra
felicitació a don Tomi juntament amb cl desig de
que pugui continuar el temps que plagui a Déu al
servei de la comunitat felanitxera.

UNA CONSUETA DE NADAL A SANTANYÍ
Miguel Pons

L'any passat, per aquest temps, un grup d'amics i amigues de Santanyí estàvem engrescats a preparar
Ia representació de la Consueta de Nadal, que Andreu Ponç i Fullana havia exhumat d'entre els vells
papers de l'arxiu de la rectoria. Es tractava d'una obra nadalenca sens títol, dividida en diversos quadres.
El corresponent al palau de l'emperador i magnats amb la presència de la sibil.la. La fusteria de Josep
I l'esposa Maria, sempre acompanyats del nebot Joanet, on Josep tenia els normals dubtes desentelats
per l'àngel. Els pastors arrambats vora el foc amb l'alegria del vi i la menjúa, embadalits per l'anunci
de l'àngel. L'hostal amb l'hostaler da tan males traces i resistents entranyes. L'establia dels ramaders
esdevinguda ratels íntim i bres pel Déu-home, per qui cantaven els cors celics i adoraven els pastors
terrals amb les mans curulles d'ofrenes.
L'obra tenia les seves dificultats que es varen resoldre sobre un escenari grandiós i quasi nu, de
concepció moderna, aparellat a l'església de Cala Figuera. El muntatge era senzill i tot es fiava a la
paraula, al gest i al joc de Ilums.
Ens digueren que la representado havia estat reeixida i les informacions no sols ens venien d'amics
i familiars sinó de Ciutat i vile externes.

(Passa a la pag. 3)



SANTORAL

Dis. 25 Nadal del Senyor
Diu. 26 St. Esteve
Dill. 27 St. Joan ap.
Dim. 28 Sts. Innocents
Dim. 29 St. Tomás Becket
Dij. 30 St. Sabi
Div. 31 St. Silvestre

LLUNA

'Anna plena dia 28

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx-Palma: Dies feiners, a
les 645 (excepte dissabtes), 8, 10,
14 1 18 h. Diumenges I festius, a
les 8, 14 1 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta-
do: Dies feiners, a les 8 (excep
te dissabtes), 9,30, 13 15'45 1 19'30
n. Diumenges j festius, a les
.31), 15,45 i 20.30 h.
Felanitx-Portocolom: Dies fei-

ners, a les 7 1 17 h. Diumenges
festius, a les 9, 12'30 1 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30 1 17'30 h. Diumen-
ges I festins, a les 9'30, 13 1
18'15 h.

Felanitx • Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
més a les 1115 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges Diumenges a les 12 h.

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'Horta: A les 14,45 h.
(nomes dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388
TAXI PORTOCOLOM N. 0 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc
GayaMelis
Miquel-Nadal

TELRFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 580009
Servei de grua 	 827474
Centre primers auLtlis
Creu Roja 	 202222

Carretera S'Ilorta - Porto Colom
Tel6fonos 83 70 34 - 65 80 33

07669 S'Umm - Felanitx (Mallorca)

Menú de Nochevieja 1993
Viernes dia 31 de Diciembre a las 21:00 Hrs.

APERIDVos FRio 9( CALIENPL

Tatatiffa • Cacahuetes • Avellanas • Diítifes con bacon

Calamar a la romana • !Veldt-or:es Reffenos

1° Crema de Mariscos

2° Sabruin con Salsa de  Tait us

3° 91,feda11ones de Solomillo "Rossini"

POSTRE

Crema Catalana • Surtido de Turrones • Cotillón y Uvas de la Suerte
Cafe y Licores

BEBIDAS

Nino de Bach rosado y tinto • Agua mineral • Cava Freixenet Excefencia

De madrugada "Chocolate con ensaimadas"

Baik con fa orquesta "SA CARR`ZITXA"

Reservas Tel: 83 70 34 de 9 a 18 h • Tfazas Limitadas

PRECIO: 51500

Carnisseria MARI CARMEN
C/. Cristòfol Colom, 17 - Tel. 825005 PORTOCOLOM

Vos recorda amb motiu de les festes de
Nadal i Cap d'Any, que disposa de XOTETS,
PORCELLES, VEDELLA, POLLASTRES DE CAMP, etc.

I QUE TOTS ELS PRODUCTES CARNICS QUE VENEM AL
NOSTRE ESTABLIMENT PBOCEDEIXEN DEL

NOSTRE TERME.

FARCIMENTS PER ENCÀRREC I OU FILAT

—Per a un niillor seroei [eis les comatules and) anticipació

QUALITAT A BON PREU

2 	 FELANITX

FELANITX
Scunanart d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral
	

2.125
Semestral a fora	 2.325

LA SALA INFORMA
El butileti "La Sala Informa, vos desitja unes
bones festes de Nadal i un venturós any Nou.

CAMPANYA DE RECOLLIDA
DE JUGUETES

L'Ajuntament de Felanitx està realitzant una
campanya de recollida de juguetes, perquè tots els
nins de Felanitx, el dia dels Rets, rebin un regal.
Totes aquelles persones que estiguin interessades
en participar en l'esmentada campanya, podran
dur les juguetes a les oficines de l'Ajuntament, de
dilluns a divendres, de 8 a 14h.

INFORMA
POLICIA LOCAL

La Policia Local ens informa dels serveis
realitzats durant els mesos de setembre i octubre:
Mes de setembre:

-Notificacions de desperfectes a la via pública:
64
- Ajuda ciutadana: 4
-Notificacions: 43
- Informes: 11
-Incidències diverses:10
- Intervenció en l'extinció d'incendis: 2

- Morts fortuites: l
- Intervenció amb robatoris: 1
- Trasllat de cans a la canera municipal: 4

- Accidents sense ferits: 2

- Retirada de vehicles abandonais a la via pública:

3
-Retirada del permis de conduir: 1

- Accidents amb ferits: 5

- Control de ciclomotors: I

-Denúncies RGC: 71
-Km recorreguts puis vehicles de la Policia Lo-
cal: 6.341
- Citacions pel Jutjat de Pau: 33

- Citacions pels Jutjats de Manacor: 7

- Comprovació d'arrests domiciliais: I
- Informes judicials: 1

Mes de Octubre:
-Notificacions de desperfectes a la via pública: 4
- Ajuda ciutadana: 4
- Notificacions: 18
- Informes: 19
- Incidencies diverses: Il)

- Intervenció en l'extinciú d'incendis: 7 (5 d'ells
afectaren a vehicles amb motor)

- Accidents sense faits: 8
-Morts fortuites: 2

-Presentació de persones al Jutjat: 1
- Denúncies per robatori de vehicles amb motor:

- Retirada dc vehicles de la via pública: 2

- Km recorreguts pels vehicles de la Policia Lo-
cal: 6.312
- Denúncies L.S.V.: 84
- Citacions pel Jutjat de Pau: 23
-Citacions pels Jutjats de Manacor: 5
-Investigacions sollicitades per l'Audiencia: 1
Servet especial amb motiu de la Fira del Pebre
bord.

MESTRA especialitzada cil ciencies i

catalã, fa CLASSE DE REPAS D'EGB,
ESO i de català (tots els nivells).

Informació, Tel. 58 02 29.

ADMINISTRATIVA BUSCA EM-
PLEO en oficina o similar.

Informes, Tel. 82 70 67

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha Fazer 750
Yamaha TZR 80
Yamaha FZR 600
Aprilia 125 Trail
Morini Escalibur 501
Vespas 150

CICLOMOTORES
Rieju RS-1
Derbi FDS
Mecatecno CR7
Vcspinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA
Taller
Cristóbal Bennásar
C/. Campos, 33 - Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Agente de seguros
cruomoTonEs y MOTOS

SIN BECABG0
Consúltenos precio

Disponemos de bicicletas
ORBEA con seguro incluido

Ven a verlas

S,AJIL,Aik„
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UNA CONSUETA DE NADAL A SANTANYÍ
(ve de la pagina 1)
Mentre preparavem l'obra ens ho passàrem prou be malgrat els entrebancs i les dificultats d'acarar-nos
a la ilengua del segle XVIII no mancada de castellanismes i alguna ilatinada. Els que endiumenjarem
Ia Consueta de Nadal procediem de variats estaments socials, endiumenjarem la Consueta de Nadal
procediem de variais estaments socials, dedais disperses i mescla de sexes. Mestresses de casa, el rector,
estudiants de Cou i universitaris, pagesos, un fuster, un futbolista, un banquer, alguns professors, un
mestre d'obres, un retratista, una regidora, un mecànic, un escultor. La part musical era d'un registrador
de la propietat, l'escenografia d'un pintor i un escultor, la luminotecnia d'un grup ciutadà i un hoteler
de la vila, l'equip de so d'un grup musical de la vila, i tat sota la direcció de Scbastiana Miguel. Ens
transiladavem en cl segle XVIII, —la data que apareix en el manuscrit és la de 1726— quan l'obra, donat
l'estat de l'original, amb les cantoneres i Niles esmerçades testimonien la carícia de moites de mans,
dins els temps, quan era representada per capellans, rector, vicaris i acollits i tal volta, escolans, a
l'escenari gòtic del Roser o en el presbiteri de pedres novelles de l'esgiesia major de sant Andreu.
Per molt que he escorcollat no he trobat documentada data alguna ni la mes minsa notícia dc la
representació atavida ni la tradició parla de l'esceni ficació, per les calendes nadalenques ni la seva
integració al poble.
La peça ñes desigual en quant a les qualitats literàries. Es barregen els elements cultes amb els elements
populars. Possiblement cs deu a un aglomerat d'originals que, de moment, em són desconeguts i això
que he treballat intensament el teatre del cicle de Nadal. No he pogut localitzar la font originaria que
sens dubte ha d'existir perque en tenc una petita prova. Bernal Vidal i Tomas, a la nadala dc 1962,
reprodueix el fragemnt quan Josep i Maria cercaven posada, a punt de parir l'esposa. Alguns versos air'
identics i altres varien amb referenda als de la Consueta de Nadal, de Santanyí. La nadala de Bernat
Vidal apunta: "D'uns pastorells mallorquins d'autor i data ignorada". Estic en la certesa que Bernal Vidal
ignorava l'original dc l'arxiu de la parrèquia amagat dins un 'fibre de misses. A hares d'ara no l'hem
sabut trobar al seu arxiu-biblioteca. Vull pensar que un dia hi haura sort amb la troballa.
Amb motiu de la representació es publica, sota el patronatge de l'Ajuntament, Teatre de Nadal a
Santanyí, que recull un Pròleg del rector Sebastià Sal= i un minuciós estudi d'Andre Ponç i Fullana
sabre les representacions nadalenques a tot el terme de Santanyí mes la Consueta de Nadal amb "el
text normalitzat i adaptat en fundó de possibles representacions".
La meva collaboració fou una mica activa en la representació de la Consueta de Nadal. Vaig tornar
fer teatre després de bastants d'anys de silenci d'escenari i si hi vaig tornar va ser perquè pens que el
teatre no es sols cosa dallots sin() de gent que el viu i l'estima com viu i estima tot allò que es fa
en el poble. Vaig recuperar la illusió de quan era cstudiant a Madrid, de quan era jovenet a s'Alqueria
Blanca i també anàvem pels pobles veins. Vaig rememorar cls anys de professors a Manacor i la
participació de l'auto sacramental de Calderón, "El gran teatro del mundo" i a Felanitx amb aquella
atrevida escenificació de de l'"Auto de la pasie" de Lucas fernandez, al simpàtic i modest teattet de
Ia Caixa, en es carter des Call, i aquelles abundases lectures teatrals a l'Institut Labaoral i a "Radio
Juventud de Felanitx". Tot, ara, ja resta en les recordances dels millors anys, dels anys que ens
entreteníem aprenent el i pajmsassignats d'una obra que flavors representàvem o no es duia a terme per
qualsevol excusa. Eren altres temps quan no cronametravem encara tant les hores.
Aquest Nadal-93, evidentment, romandre amb l'endarrer de memoritzar els llargs versificats tan prosaics
dels soliloquis, de gaudir amb la vara florida a les mans, de repetir amb Maria el vou-verivou al petit
Jesús. No sera... un Nadal de vosaltres amb nosaltres.

Cala Figuera, de Santanyí.
Tardor-93

Restaurante CAN MANUEL
C. Major, 7	 Tel. 842002	 CAS CONCOS

MENU DE NOCHEVIEJA
Sopa de pescado y marisco.
Rape a la crema con gambas o
Solomillo de cerdo en salsa de champiñones frescos con
phnienta.
Postre, café, copa, vino y champán brut. Cotillón.

3.500 ptas.   

Oj 	LU
MOBLES DE CUINA I BANY

Anuncia que debido a una inminente
reforma, se venden

A PRECIOS MUY INTERESANTES
todos los muebles de cocina,

bario, mesas y sillas 

C. Plaça, 19
	

Tel. 580840 

Cas Concos des Cavaller
REPRESENTACIÓ TEATRAL DE

"SES MONGES BLAVES"
	El passat divendres dia 17, ens férem

	
Torta" pareix tret (leis nostres dies, amb

	

presents al saló parroquial amb certa
	 un Tomeu d'una ironia i vis cómica ma-

	

curiositat i amb interès, per veure com una 	 gistral; la candidesa de les nines, com les

	vintena de persones, unes majors i altres
	 que corren pels nostres carters; el

	tries joves, una nina inciús, ens oferien
	

dramatisme sublim de la mort de sor

	

una representació de nou quadres, tant més
	

Luquecia i la candent realitat del "No

	

difícil de posar en escena pel seu
	 mataras", en una sor Miquela mostra

	argument prou seriós, sense ser dramatic, 	 valentia i coratge; la formosor de la

com prou festiu, sense ser cómic. 	 "Parròquia" amb un D. Tófol, tret de dins

	

Aquests interrogats es varen anar
	 una rectoria qualsevol, amb un emotiu

	

aclarint, poc a poc i sense presses, en la
	 sermó escaient del tot.

	digna, més ben dit, excellent representació
	

En una paraula, per no allargar, foren

	de "Ses Monges Blaves" de Joan Mas, 	 dues hares que ens semblaren uns moments,

	

duita a terme per un grup de concarrins
	 tanta fou la fruició que s'apodera de la

	sota muntatge i direcció de l'Associació de
	 nombrosa assistència de gent, tant externa

	Veins des Cavalier. En cada quadre es
	 eon) concarrina, clue omplia el saló i clue al

	

canvia la decoració sempre encertada i
	

final de cada quadre rompia anit) un fort

	

adaptada. La tensió del públic ana creixent
	 aplaudiment que es daesborda quan els

	

mesura que passaven els quadres, al
	

actors, al final, sortiren a saludar el públic.

	

mateix temps que els actors, uns ja
	

Volem encoratjar l'Associació

	

coneguts per les seves taules, d'altres
	

Veins des Cavalier a alegrar-nos de tant en

	

totalment desconeguts en aquestes arts, 	 tant amb una fund() teatral com la que

	

s'anaven superant. Es veritat que els actes
	 presenciarem el passat divendres. Com

	

són desiguals, uns son senzills i normals, 	 demostra l'esperiencia, elements no en fal-

	

altres, com la pstoreta i el pastoret, d'una 	 ten, sols manca animar-los. Que no sia la

encantadora 	 imaginac i()	 poetica 	 que
	

darrera.

	

brodaren els actors. El retrat de la " Casa•
	

CCC.

NADAL A S'HORTA
Divendres dia 24 de desembre a les 21h., a la Parròquia, solemnes MATINES;

Cant de la SibiFla , Anunci de l'Angel, Sermó de la Calenda i adoració al Nin Jesús.

Cantara el Cor Parroquial.
Dissabte dia 1 de gener a les 1930, al Saló parroquial, arribada dels

MISSATGERS REIALS que vindran a recollir les cartes de tots cls nins dc S'llorta

i comarca. Actuara el grup Parroquial "Marina" amb un vistós festival infantil i

juvenil.
Dimecres dia 5, arribada dels Reis al poble de Sliorta a les 18'30h., encesa de

bengales, forta repicada de campanes, amollada de cods_ Ofici solemne a la
Parròquia amb els Reis; després es repartiran eis rgals als infants al saló parroquial.

La Parròquia de Sant Isidre vol agrair tota la colaboració rebuda durant aquest
any i al mateix temps vol compartir amb tots vosaltres el viure aquest Nadal avui

enmig de la crisi económica i de les dificultats quotidianes. Vull convidar-vos a ser

capaços de fer un gest de tendresa envers l'altre, durant aquestes Festes.

Molts d'Anys.
GUILLEM FEI.111 RAMIS, Rector

CLINICA DENTAL

Dr. José Luis Bennássar Nicolau
Desea que pasen unas felices Fiestas de

Navidad y próspero Año Nuevo a todos sus
pacientes, amigos y público en general.

Consultas de lunes a viernes

C. Jaime I, 4-A	 Tel. 583121	 FELANITX
	%

RESTAURANT BON PORT
La familia Pellicer i Sallés desitja

que passeu un Bon Nadal i un pròsper
Any Nou.

Obert tot l'any

C. Pizarro (Cantonada Churrucal 	 Tel. 825274 	 Portocolom



— etectróxica—i

MOREY--I
C/. Caritat, 4
Tels. 583459 y 827182
FELANITX

VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS
-k 	

NIT DE CAP D'ANY

ENTRANTS VARIATS CA'N PELUT

BULLAVESA DE CAP DANY

LLOM FARCIT DE Nous AMB GUARNICIO

FRUITA VARIADA
PASTISSERIA NADALENCA

Vi de Binissalcm • Cava Freixenet brut • Cafe

A partir de les 24 h. llenties • Places limitades

Reserves: Tel. 55 32 65

can

tut.
SO'N MACIà

LLAR DE LA TERCERA EDAT - INSERSO

La Direcció de la Llar de la Tercera Edat de l'Inserso

i la Junta de Govern, desitgen un Bon Nadal i Feliç Any Nou

als socis, institucions, entitats i al poble de Felanitx.

-k 	
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El Collegi "Joan Capó" al non edifici

Aquesta setmana s'havia d'iniciar el
trasliat del mobiliari, efectes d'oficina i
material didàctic del col:legi "I. Joan
Capó", per tal de que el proper dia 10 es
puguin reprendre les classes al nou edifici.

Fa uns quants dies s'hi traslladà la
secció de pre-escolar i amb el comença-
ment del segon trimestre quedarà resta-
blerta la normalitat del centre després de
Poe més de dos anys d'haver hagut de
deixar l'antic edifici i de 12 mesos d'obres.

Conferència de
Mn. Bartomeu BennAsar

Pel diumenge dia 2 de gener, hi ha
prevista una conferência de Mn. Bartomeu
Bennásar i Vicens, sobre l'encíclica "Veri-
tatis Splendor". Tindrà Hoc a les 915 del
vespre a la Casa de Cultura.

Publicacions

Acaben d'aparèixer algunes publi-
cacions que, bé per la seva temàtica o per
Ia seva autoria ens atényen i que, malgrat
només hagim tengut temps de fullejar-les
molt ràpidament, en volem donar notícia.

"El coratge de la virtut" és un llibre
de Mn. Bartomeu Bennássar Vicens editat
per l'Abadia de Montserrat dins la
collecció "Saurf".

"Gabriel Barceló, semblanza de un II-
der" és una biografia del nostre paisà Ga-
briel Barceló Oliver escrita pel també fela-
nitxer Joan Pla i editada per iniciativa
d'alguns directius del grup Empreses Bar-
celó del que n'és president Gabriel Bar-
celó.

"Recull de tendreses", llibre de poe-
mes de dona Hortênsia Vilaret Quintana,
mestre d'escola jubilada, que aplega un
manat de composicions que evoquen fets,
situacions i Hoes de la seva vida i dedi-
cació professional, així com una rondalla
en tres quadres titulada "Nosaltres i cl rei
Jaume I" per esser representada pels esco-
lars.

Concert de Piano de Maria
Palmer Wulff

Diumenge dia 26, a les 930 del
vespre, a la Casa de Cultura, Concert de
piano de Maria Palmer Wulff, natural de
Ciutat, encara que actualment resideix a
Nuremberg (Alemanya) i es professora de
l'Escola Estatal de Música de Francènia.

Olis i acrilics de Camprubí a
"Sa Nostra"

Des d'ahir resta oberta a la sala
d'exposicions de "Sa Nostra", una mostra
d'olis i acrílics del pintor català fincat a
Mallorca Josep Camprubí i Bonet, un ar-
tista que cultiva el paisatge amb una
sensibilitat molt acurada.

La mostra podrá ser visitada durant
aquestes festes de 18 a 21 h. els dies
feiners i de 11 a 13 h. i de 1830 a 21 els
fcstius.

Escenificació Nadalenca

Avui divendres, a les 730 del cap-
vespre, a la plaça de Sa Font, els grups
parroquials "Albada" i "Gavina" oferiran
una escenificació de Nadal, d'acord amb el
segiient programa:

1' part: "Testimoni de Nadal", a
càrrec de Biel Bordoy, mestre d'escola i
seglar compromés.

2 part: Escenificació: Anunciació.
Posada. Bona nova i Portal de Betlem.

3' part: Bon Nadal.

"Ses Monges blaves"
es farà a Felanitx

El dissabte dia 8 de gener, el grup
de teatre de l'Associació de Veins des
Cavalier de Cas Concos, oferirà a l'Audi-
tori Municipal, l'obra recentment muntada
a Cas Concos "Ses Monges blaves" de
Joan Mas.

Trobada d'ex-escolars i
de Sant Alfons

La casa teatina de Sant Alfons está
preparant una trobada d'ex-escolans i ex-
sibil:lers, per a la qual cosa es té prevista
una reunió dins el mês de febrer. Men-
trestant es prega a tots aquells que hagin
fet alguns d'aquests serveis al temple teatí,
que es posin en contacte amb els Pares de
Sant Alfons o amb les persones relaciona-
des amb la casa.

En properes edicions es facilitará més
informació sobre el particular.

Llar de la Tercera Edat. Inserso

Ball. Dimarts dia 28, a les 5 del cap-
vespre, ball amenitzat pel conjunt Nila's
(patrocinat per "la Caixa").

Teatre. El proper diumenge dia 2,
assistência a la representació teatral
"Muerte accidental de un anarquista" de
Dario Fe, a l'Auditõrium de Palma, in-
terpretada per Paco Morán. Places
limitades, inscrip-cions, els dies 29, 30,
31 i 2.

Festa dels Reis. Dia 6 a la Llar.
Inscripcions, els dies 29, 30, 31, i 2.

Excursió. Es prepara una cscursió
a Tenerife, del 4 al 12 de marg. Infor-
mació a Miguel Sastre.

Adoració Nocturna

Divendres dia 31, a les 930 del
vespre, a la capella de les Germanes de
Ia Caritat, hi haurà Vigília pública de fi
d'any de les seccions femenina i mascu-
lina d'Adoració Nocturna.

VIDA SOCIAL
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat, a la parròquia de
Sant Miguel, varen retire per primera
vegada l'Eucaristia, les germanes Antònia
I Francesca Rigo Puig.

Enviam la nostra enhorabona a les
noucombregants i la feim extensiva als
seus parcs.

Secció Religiosa
VIGILIA DE NADAL

Parròquia de Sant Miguel
Avui divendres dia 24, vigília de

Nadal, a les 7 del vespre, en el Replà

de la Parròquia, escenificació d'Estampes
Na-dalenqucs pels grups parroquials
"Gavina" i "Albada".

A les 11 del vespre començarà la
vi-gília de Nadal, amb el repertori de
costums.

Església de Sant Alfons
Avui divendres, a les 1030 del

vespre, començarà la vigília de Nadal
d'acord amb l'ordre següent: sermó de la
Calenda a càrrec de Miguel León Mata-
malas, cant de la Sibilla per Maria To-
más Vicens, lectures, ofrenes i Missa
amb càntics i nadales a càrrec de la Ca-
pella Teatina, amb acompanyament d'or-
gue i del violinista Bassam Shuhaibar.

Convent de Sant Agustí
La vigília de Nadal començarà a

les 10 del vespre i seguirá l'ordre
següent: Cant de l'Angel, sermó de la
Calenda, cant de la Sihilla, cant de
nadales i Eucaristia. Cantarà el Cor del
Convent.

Parròquia de Cas Concos
La vetla de Nadal començarà a les

8 del vespre amb la processó dels
pastors. Seguidament començarà la
Missa: lectures, cant de la Sibil:la per
Eva Margalida Bennásar Adrover, cant
de l'Angel per Margalida Adrover
Obrador, sum() de la Calenda pel nin
Antoni Martorell Rigo, cant de nadales
per un cor d'infants, adoració del Nin
Jesús i continuació de la Missa. Els
càntics seran a càrrec del cor Parroquial
i el cor d'infants serà dirigit per Antònia
Rigo Mas.

informació local



RESTAURANT gs
Montuïri

Tel. 16 82 23
	 6ef

Menu Nochevieja

Surtido de Frutos de Mar
con Voukvant de Gambas

(Escupiria, Lduentas, Aftnejas, Berberechos,Mejil -fones)

Deficias de Rape en SaLsa de Manzana
(Espárragos, Patata a/ vapor)

Entrecot Diana
(Espinacas a fa crema, Roffito de judias verdes con bacon,

Patatas parisién persifle y verdura safteada)

Piña Ffanzbeada al Esquimal

Surtido de 'Turrones

Café y Licor

Vinos: Conde de Caraft Manco

Ofarra Ariares Tinto

Cava: Segura Viudas Brut Vintage

ORQUESTAS:

Los Valldemossa
•

Canyamel
•

Duo Salinas

Cerc Casa per llogar, a ser possible amb 	 Vendo Casa en Portocolom para reformar.
portassa. Informació, Tel. 908 - 63 89 39. 	 Junto Iglesia. Informes, Tel. 29 68 42 (no-

ches)   

Restaurante BRISAS
LES DESEA FELICES NAVIDADES Y UN

PRÓSPERO AÑO NUEVO Y PONE A SU DISPOSICIÓN:

MENÚ ESPECIAL
DE NOCHEBUENA

APERITIVOS

TOSTAS DE SIÓN CON CAVIAR

COCKTAIL DE MARISCOS

PAVO AL HORNO CON GUARNICIÓN

TRONCO DE NAVIDAD

TURRONES

VINOS: BACII

CAVA: BRUT CODORNIU

PRECIO: 4.500 PTAS. 

MENÚ ESPECIAL
DE NOCHEVIEJA

APERITIVOS

SOPA RELLENA

PARRILLADA DE MARISCO

SOLOMILLO AL BACON

ANANAS TROPICAL

TURRONES Y COTILLON

UVAS DE LA SUERTE

VINOS: EL COTO

CAVA: ANNA DE CODORNIU

PRECIO: 6.500 PTAS.   

LOCAL TOTALMENTE REFORMADO • PLAZAS LIMITADAS

Información y Reservas: Tel. 82 45 18 • Pza. Cas Corso • Portocolom

FELANITX
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AJUDA ALS BARUNDI REFUGIATS A RWANDA
El passat diumenge dia 12, a la Casa

de Cultura i per inicidtiva de l'Associació de
Veins de Cas Concos des CavaIler, Mn.
Miguel Parets, missioner mallorquí a Burun-
di des de fa 32 anys, —país que ha hagut
d'abandonar circumstancialment per mor del
cop d'estat del passat 21 d'octubre —oferí
una xerrada, a la qual exposa la caòtica
situació en què es troba aquest país centro-
africà a resultes d'aquest conflicte. 1 explica
com el 84% de la població, pertanyent a
retina Hutu, havia sofert successivament cis
anys 1965, 1972, 1988 i 1990 per part de la
minoria dominant Tutsi —integrant de manera
exclussiva l'estamer.t militar— horribles ma-
tances. Ara amb la seva darrera acció, els
militars assassinaren el primer president de-
mocràticament elegit, McIcior Ndadaye
altre cop, començaren a massacrar els liutu,
si H. aquesta vegada els 11utu no restaren
passius i respongucren de la mateixa mane-
ra, el que ha provocat prop de mig miiió de
morts i més d'un milk') de refugiats a
Rwanda, Davant aquesta situació, a Mallor-
ca, que manté a trivés de fEsglésia uns Ili-
gams de relació amb Burundi des de fa més
de quaranta anys, la Federació d'Associa-
cions de Veins de Palma, ha organitzat una

campanya de sensibilització del poble ma-
Ilorquí, de denúncia davant l'opinió pública
internacional i d'ajuda, en primer Hoc als re-
fugiats i després a tot el poble barundi, per

tal d'alleugerir els estralls d'aquest conflicte.

Pc' que fa al darrer objectiu, per una
part es recullen fons —la Federació d'Asso-
ciacions de Veins de Palma ha aportat ini-
cialment 500.000 pessetes— i per una altra,

Se Traspasa. Bar lsa, en Plaça Cas Corso.
Informes Tel. 82 55 42 (a partir de las
1730 h.)

mantes, roba d'infant, tendes de campanya i
medicaments, per enviar als damnificats.

Els comptes corrents oberts per aquesta
finalitat són els següents: "Ajuda als refu-
giats del Burundi", C/C 2177785-51, oficina
principal II 099 de "Sa Nostra" i C/C 7287-
92, oficina 390 de "La Caixa". I als baixos
de la Rectoria, de 4 a 6 del capvespre es
reb la roba, medicaments, etc.

NO ENS OBLIDEM D'ELLS
En aquestes dates nadalenques, les

families mallorquines intenten d'alguna ma-
nera reunir-se per celebrar conjuntament el
Nadal. Menjam torrons, xerram i reim, però
probablement ens oblidam que hi ha uns
membres de la nostra comunitat que no po-
den estar entre nosaltres perquè estan molt
Iluny de Mallorca amb l'únic objectiu de fer
el bé; són els missioners mallorquins.

La finalitat d'aquest breu escrit
conscienciar les famílies felanitxeres que
hem de tenir sempre presents aquests con-
ciudadans nostres, a fi que notin un caliu
que, des de la seva terra, els animi a seguir
la seva tasca missionera. I la millor manera

que tenim de fer-ho, perquè així ens ho ma-

nifesten ells, és la pregaria que, encara que
resulti mal de creure, és per dis més
important que l'ajut econòmic.

Esperant que aquestes reflexions trobin
ressò en els cors dels felanitxers, aprofitam
per desitjar a tots Bon Nadal.

Grup d'Atzimaciti Missionera

de Felanitx

Se Traspasa Bar Alhambra, Plaça España,
6. Informes, Tel. 58 11 66 o en el mismo.



EL BOSQUERESTAURANTE
Carrot. Portocolom - Tel. 824144

CARTA DE FIESTAS
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cartes al
DIRECTOR

ON EREN ELS AFICIONATS?
Sr. Director:

A la vila, diven, que hi ha molts d'aficio-
nats a la música. De fet, existeixen al nostre
poble diverses agrupacions musicals que, des
de caires diferents conreen aquest bell art que
es la música. És obvi pensar que tota aquesta
gent gaudeix amb manifestacions musicals de
qualitat; però la veritat que ja fa temps que
venc observant, es que la seva presencia en
aquests actes es mes aviat minsa.

Sense anar més !luny, aquests dos darrers
caps de setmana hem gaudit de tres concerts
d'induptable qualitat, dins el seminari de viole-
ria que s'ha fet a la Casa de Cultura. A tots
tres, la majoria dels assistents eren de fora po-
ble, i els felanitxers que hi assistiren disfru-
taren de &he de les interpretacions d'una
professionals de primer ordre. (Vull dir també
que, com sempre, l'entrada era gratuita, quan a
la majoria de pobles de Mallorca, i no parlem
de Ciutat, concerts d'aquesta categoria tenen un
bon preu).

/khans dels concerts hi hagué tres
conferencies que per la seva temàtica eren més
be per a iniciats i estudiosos de la música,
per?) estudiants felanitxers, crec no equivocar-
me si dic que no n'hi havia cap.

Jo pens que els felanitxers som especial-
ment bons per a queixar-nos... Que si Felanitx
es mor, que no hi ha activitats culturals; que
ens veim obligats a sortir a cercar-les a fora
poble... i quan les tenim no los sabem apro-
fitar.

El Seminari de Violeria es un esdeve-
niment musical del qual n'hauriem d'estar molt
contents, però a la vista de la resposta felanit-
xera en aquest cas pareix que cls que hau-
rien de respondre sem els aficionats, professio-
nals i estudiants de música- no seria gens es-
trany que el gran esforç que fan els organitza-
dots es canalitzas cap a altres indrets.

C.

I EATRE A CAS CONCOS
En poc temps hem assistit a dues repre-

sentacions teatrals que s'han celebrat a Cas
Concos. La tradició i vocació per l'art de latia
esta fora de tot dubte per aquell indret i de
tant en tant val la pena acostar-s'hi.

Ambdues tenien com a motiu principal cl
festejar i homenatjar el centenari de la
fundació de les monges de la Caritat a aquell
pubic.

La primera representació fou "Ses tres

Iluciferes" de Joan Mas, un vodevil entremaliat
i difícil d'entendre i si va a dir ver, molt pc
apropiat per a l'ocasió. Escenificar una obra
d'aquestes característiques ens pareix de molt
mal gust i feia que te pujassin els colors a la
cara el pensar que anava dirigida a un
estament religiós.

La segona tingué Hoc el passat cap de
setmana i se tractava d'una de les obres
mestres del mateix autor, el dcsaparegut Joan
Mas, "Ses Monges blaves". Aquesta si que
podem dir que anava amb la festa, ja que se
tracta d'una allegoria al centenari de les
monges franciscanes i que qualcú recordarà la
representació que feu a Felanitx la companyia
"Antis", alla pels fi nals dels anys cinquanta.

La posada en escena fou molt digna i
acurada i el nombrós repartiment, tot i esser
aficionats, va sortir hen airós de la comesa.

Ens alegraria que aquesta darrera represen-
tació tingues una mes ampla difusió ja que
una obra que gairebé només es apropiada per a
un centenari i a Cas Concos han estat preclars

l'hora d'escollir-la

A.B.

Los Milagros de
Jaime Juan Boyer
Las manos que curan

C/ Juan Alcover, 10 entresuelo
Tel. 46 44 00

Palma de Mallorca

MULA 0 SOMERA? GRAN DILEMA
Les someres han estai uns pobres animalets discriminats com es pot veure si feim un repas al

Ilarg de la história.
Podriem trobar molts de casos perõ ens centrarem en un cas concret Iligat a les testes de

Nadal.

Conta la história que fa un caramuller d'anys nasqui: un infanti dins una establa (menjador
sorneres ases i altres animals de pè.1), fill d'un matrimoni vengut de Natzaret a Betlem amb una so-
mera. 1 segueix contant-nos la història que el posaren dins una menjadora embolcat en draps (Hoc
hon posen miques els animals que treqUenten anomenats Hoes) i va ser encalentit pets alens d'un
bovet i una muleta.

Tha is the question (més ben dit, aquesta es la qUestió) que va pasar amb la somera que
havien emprat per fer el viatge a Bet lem, dormia defora de l'establa?

Nosaltres no creim que en ague! t temps fossin tan cruets, per tant creim que la somera també
era dins l'establa. Però igual que l'home evoluciona al Ilarg del temps (i tenint en compte que
aquests fets foren duits sobre el paper bastants anys després de que això passas), la somera tal

volta evolucionas al pas del temps. Per això queda inclosa dins els llibres com a mula aquella que
un dia fou somera.

Ai, ai, ai, creim que ja ens heu vist el pel i la cua, ja sabeu qui som i de que us parlam. I si
no, us quedau amb les ganes.

I, com ja tocarieu saber, a nosaltres ens agrada molt tot aquest trill de someres i altres animals
d'orella grossa. Voldriem donar-vos un consell, si no teniu mula per posar al betlem dc ca vostra,
feis com nosaltres, posau-hi una somereta que és el que toca.

Tots estam convidats a la gran festa del naixement de Jesús. Nosaltres volem donar la
benvinguda a aquest Infant, que va voler venir al món entre els homes i els animalets, que també
varen esser testimonis del miracle de Jesús.

Molts d'anys, bones festes i un bon any 1994, vos desitjam de tot cor als felanitxers.
Tornarem estar amb vosaltres dins aquest any nou, per revaloritzar els nostres costums que

tenim un poc oblidats i són les autentiques arrels del poble felanitxer.

A.I).S. (Associació per a la defensa de les someres)

GABRIEL PIÑA
C. Quatre Cantons, 7 esquina C. Agua

EXPOSICION DE AZULEJOS
Y PAVIMENTOS

Se admiten encargos de toda clase en
materiales para la construcción

Tels. 583388, 581360 y 908 839605

MENÚ DE NOCHEBUENA

Jerez o Martini
Aperitivos «El Bosque»

1.° Sopa de marisco
o

Bacalao gratinado
2.° 1/2 Langosta a la americana

o
Silla de cordero lechal rellena

Postre
Tartaletas rellenas de pera

con chocolate caliente
o

Sorbete «El Bosque»

Vino Rioja de la Casa
Cava Delapierre Et. Negra

Café y copa

4.500 plas. IVA incluido

MENÚ DE NAVIDAD

Entrantes de la Casa
Sopa de marisco

Silla de cordero lechal
l'ostre a elegir

Vino Rioja Rivarey
Cava
Café y turrones variados

3.500 plas. IVA incluido

Les deseamos unas
FELICES FIESTAS.

MOLTS ANYS!

MENÚ DE NOCHEVIEJA 
Martini o Jerez

Entradas de la Casa
Crema de Carabineros

Lubina al hojaldre
Sorbete de mandarina

Solomillo a la «Brodie»
Creps «El Bosque»

Vinos:

Blanco: Muscat 92
Rosado: Marqués de Cliceres
Tinto: Beronia 88
Cava: Codorniu

Café y licores

Uvas de la suerte, Turrones
variados y Cotillón

7.000 plas. IVA incluido



IlSistema
IMUsado Seguro
Si ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION

PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

SUZUKI SAMURAI
	

PM-BE
FORD FIESTA 1(X)0
	

PM-AB
FIAT UNO TURBO
	

PM-AS
FIAT Tipo 16 DGT
	

PM-BH
FIAT Uno 45 3P B
	

PM-BJ
FIAT Fiorino DS Com.	 PM-BH
FIAT Regata 70 S
	

PM-AS
FORD Escort 16 Mon.	 PM-AY
CITROEN Visa 1.4. GT

	
PM-Z

TALBOT HORIZON L. S. 	 PM-AK

OCASIÓN, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 48 MESES

FIAT Uno PM -BH, por sólo 15.405 ptas. al mes.

OCASIÓN, CAMPARA FINANCIACIÓN A 36 MESES

FIAT Panda PM-BF, por sólo 12.370 ptas. al mes.

EWE!
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Comer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

,
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Arqueologia: Inversió o zero a l'esquerra 	 CLASSIFICACIONS DE LA CURSA
DE CALAFAVA A SON MESQUIDAtes i a Ines velles. Idó si!, pot esser. Però

saben vostès que hi ha antics poblats a Rocs
com Polònia, Anglaterra, etc, que s'han re-
construit total o parcialment, i inclús alguns

actors escenifiquen aquelles formes de vida.
I encara millor, saben que això es deu a ini-
ciatives d'empreses privades, i que s'explota
comercialment, i ja l'extrem de l'incredu-
litat, obtenen amples beneficis. No ens
pensem que 'tomes pari de la mítica Europa
(on per descomptat tot es fa tan be), aim)
també es dóna a Mallorca, concretament a
Ia Granja d'Esporles, on es fa una recons-
trucció d'una època no tan plena de teranyi-
nes com la prehistórica (la pagesia del s.
XIX).

Que s'imaginen un talaiot o una naveta
reconstruits?, o una necrópolis amb les res-
tes en el seu Hoc? (reproduccions natural-
ment), i visitables, per poder-hi dur els nos-
tres fills (que encara que no ens ho creguem
això le un gran valor didàctic), i perquè no
també els "nostres turistes". Només pcnsau
l'altíssima qualitat i espectacularitat d'un po-
blat talaiótic, comparat amb les testes cons-
tructives a altres Rocs europeus (com Bis-
pukin a Polónia), en que nomes tenen fusta
i fang.

Idà això, el camp és obert, i pensau que
es totalment novell i sense tocar. 1 BASTA
de pensar que no és més que una rufnosa
inversió de doblers públics (que tanmateix
no en veurem ni un, pels segles dels se-
gles). La idea del parc arqueològic no es
tan irreal (si que ho es un "Parque Juràsi-
co", nosaltres no volem arribar a tant), i
riles si tenim en compte que les remors de
descomptes fiscals per les empreses que
inverteixin en cultura es poden fer realitat.

Bartomeu Saki' Simonet

Fins cl moment prficticament tots els
estudis rcalitzats a les Balears s'han promo-
cionat amb doblers. públics. Pea) no ens en-
ganem, a l'actualitat el Govern Balear i els
Ajuntaments (organismes en teoria volladors
i promotors de la conservació i estudi del
Patrimoni), se'n desentenen absolutament
d'aquesta temàtica. I no ens hem de pensar
que això ve originat per la crisi, ja que
l'aixeta es tancà deu fer al manco set anys.

Així diversos projcctes d'investigació,
com les excavacions d'Hospitalet a Mallorca,
o Torre d'en Galmés a Menorca, es veren
totalment aturades, amb un estat crisAlid, en-
voltat dins un ametlló, més que de seda de
fil de pues.

I ara? s'exca‘a a Mallorca?, la resposta
encara que tímida és si. Però qui i com? En
concert es tracten de dues iniciatives priva-
des, per un Hoc tenim cl cas de l'Equip del
Museu de Deià, amb un negoci una mica
estrany, pet-6 al manco autosuficient, i per
l'altre les excavacions de la Ciutat Romana
de Pol.lentia, que es beneficia de doblers es-
trangers. A! si, i el Govern i els ajunta-
ments o excavacions (encara els ajunta-
ments, en ocasions fan algun timid intent).

Per tant l'exemple del nostre Govern es
aclaparador, pet-6 que hem de fer, els desig-
nis dels nostres governants són inexcru-
tables. Eli ha alguna solució en aquest estat
de caos?

Sincerament tenim un gran camp davant
els nostres nassos, immens, i sols Ileuge-
rament tractat. Es a dir, i la inversió privada
pròpia, o sigui de les mateixes empreses
Balears, que s'ho han plantejat mai? I això
pot donar beneficis? (opinaran els més es-
cèptics, tot amb la cara forçada, amb una
ganyota d'astorament). NO!, deuen dir molts,

aim) no són més que pedroles mat comps-

Tal com prometerem, vos oferim tot
seguit la relació dels primers classificats a
les distintes categories de la cursa pedestre
popular del Café Calafava a Son
Mesquida.

Prova de 6 Kms.
Infantils masculins.
1. Angel López Solano (J. Capó) • 2.
Miguel Lluis Mestre Mestre (Sant Alfons) •
3. Francisco Sánchez Fer-nandez (J. Capó)

Cadets masculins.
1. Miguel Mesquida Adover (C.A. Palma-
SYP) 2. Sebastià Duran Galletero (Es
Canyar-Manacor) • 3. David Ortega Rodri-

guez (Colõnya Polença)

Junions masculins.
1. Guillem Femenies (C.A. Palma-SYP) • 2.
Esteve Barceló Cera (Colõnya Pollença) •
3. Gínés Hernandez Alcayde (Opel-Felanitx)

Seniors masculins.
1. Guillem Ferrer Ramis (C.A. Inca) • 2.
Toni Mesquida Adrover (C.A. Palma-SYP) •
3. Joan Barceló Cerdà (Colènya-Pollença).

Veterans A masculins.
1. Francisco Carmona Ramírez (Fidípides) •
2. Miguel Angel Juan (Fidípides) • 3. Fran-

cisco Páramo Olivares (Opel-Felanitx)

- Veterans B masculins.
I. Joan Barceló Prohens (Colõnya Pollença)
• 2. Tomeu Corró (C.A. Inca) • 3. Sebastià
Gomita (C.A. Palma-SYP).

Cadets Juniors Femenines.
1. Aina Fuster Ramírez (C.A. Porreres) • 2.
María Fuster Ramirez (C.A. Porreres) • 3.
María Isabel Rigo Aguilar (C.A. Porreres)

Seniors Veteranes Femenines.
1. Margalida Adrover Mulet (Opel-Felanitx) •
2. Francesca Bauza Barceló (Indep. Manacor) •
3. María Antònia Crucera (Opel-Felanitx).

Prova de 500 m.
Iniciació Femen í.
1. Maria Rigo Torres (Joan Capó) • 2. Isabel
Garau Llull (C.A. Porreres) • 3. María Bárbara
Martí Servera (La Salle-Manacor).

Iniciació hfasculi.
1. Tomeu Bauzá Monroig (La Salle-Manacor) •
2. Guillem Femenies Llull (Simó Ballester-
Manacor) • 3. Rafel Gonzalez Me lis (S.
Ballester-Manacor).

Benjamins Femenines.
1. Maria Fca. Adrover Rosselló (J. Capó) • 2.
Magdalena Nicolau Vicens (J. Capó) • 3. Ester
López Solano (J. Cap()).

Prova de 1000m
Benjamins Masculins.
1. Juan Hernandez Cabrera (S. Alfons) • 2.
Jaume Rigo Torres (J. Capó) • 3. Tomeu
Barceló Matas (C.A. Porreres).

Alevins Femenines.
I. Maria Cerda Roig (C.A. Porreres) • 2. Cata-
lina Servera Vanrell (C.A. Porreres) • 3. Maria
Femenies Llu II (Sim() Ballester).

Prova 1500 m.
Alevins masculins.
1. Andrés Lifián Rimmer (S'Arenal) • 2. Joan
Valls de Padrinas (J. Cap()) • 3. Joan Binimelis
Femenies (Simó Ballester).

Infantils femenines.
I. Catalina Gornals Pegregosa (C.A. Porreres) •

Catalina Català Rosselló (C.A. Porreres) • 3.
María Antónia Vaguer Maim() (S. Alfons).

El Club OPEL se consolida
en las Marathons

31-10-93 - Marathon de San Sebastián
Campeonato del mundo

Distancia 42.195 mts.
- Toni Peña	 2,13
- Miguel Nadal	 2,41

(record personal)
- Francisco Algaba	 2,52

(record personal)

7-11-93 - Marathon de Asturias
Distancia 42.195 mts.

- Sebastià Adrover 	 2,58

28-11-93 - Inca-Palma

Distancia 28 kms.
- Francisco Algaba
	

1,43,07
- Miguel Nadal
	

1,43,09
- Tomeu Vaguer
	

1,44,30
- Victor Martinez	 2,02,00
- Rufino Atienza	 2,02,30

(distancia 13 Kms.)
- Sebastian Adrover	 1,02

6- 12 -93 - Marathon de Calviá
Distancia 42.195 mts.

- Sebastidn Adrover
	

3,02
- Tomeu Vaguer
	

3,05
(record personal)

- Victor Martinez
	

3,08

112 Marathon de Calviá
Distancia 21.195

- Francisco Algaba
	

1,20,07

FA 50 ANYS
Benedicció. El 12 de desembre es va

efectuar la solemne benedició de la nova
capella dedicada al Sant Angel Custodi, a
Ia renovada Esglesia de Sant Alfons.

Festes de Nadal. El Setminari infor-
mava: "Con gran animación se ha celebra-
do en nuestra Ciudad la Fiesta de Noche
Buena, viéndose las funciones religiosas
muy concurridas en todos los templos.

En diferentes bares y casas particualcs,
Ia gente joven ha conmemorado también la
festividad comiendo los ricos turrones.

Electricidad. Fa 50 anys, quan la se-
guretat ciutadana encara sabiern que volia
dir, hi havia poca ambientació nadalenca
pets nostres carrers i per les cases. Vegeu-
ne una mostra:

"No ha mucho, el fluído eléctrico ve-
nía a las 7 de la nosche, y luego a las 9;
pet-6 actualmente se ha hecho otra prolon-
gación de 2 horas más o sea que hasta las
I 1 de la noche tienen Felanitx a oscuras...

Dando cl fluido eléctrico a las 1 I de
Ia noche, lo quitan a las 6 de la manafia...

Creemos que a Gas y Electridad in-
cumbe todo eso, pero una población corno
Felanitx no puede estar sin luz..."

Missa Nova. La celebrà el 29 de de-
sembre a l'Església Parroquial, el novell
sacerdot Mn. Antoni Fiol Sufier.

Concelebraren: cl ViCild General de la
diòcesi de Menorca D. Maneu Bosch, D. Juan
Quetglas, canonge de la Seu, D. Pere Xamena,
D. Macià Fiol i el Rector de la Parròquia D.
Antoni Mora, que pronuncià el sermó

D 'A flavors
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Les desea felices fiestas
y les recuerda que tiene abierto todo el invierno, con sus espe-

cialidades en pastas, carnes y pescados frescos
PUERTO DEPORTIVO 	 Tel. 643465 	 CALA D'OR

Jardinería LLEVANT
Estamos en tiempo de árboles fru-

tales y de jardín, donde puede encontrar
toda clase de variedades.

Carretera Manacor
(A 50 m. rotonda V. Argentina)

Tel. 580101
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FUTBOL SALA BASE

El V Trofeu de Nadal, amb presència dels millors equips insulars
GUILLEM TIMONER FARÀ LA TRETA D'HONOR

Autocares lujo. Excursiones.

Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 58 02 46 - 58 1) 35 - Felanitx

Servicio permanente 24 horas

• Tertúlia al cafè:
— Voldria guanyar a sa Loteria.
— Què dius, idõ jo no. Pensa que

si ara un guanyits, per exemple, cent o
dos-cents milions... Si els posás al Banc,
axí com està la pesseta, prest o més
tard anirien a fer punyetes, si compres o
inverteixes en assumptes immobiliaris, ja
saps que tot va a menys i te'n duries
una escaldada, si poses un negoci, no te
dic! No hi ha ningú un poquet Hest que
vulgui invertir en cap negoci, tots fan
ull... Tal vegada amb els doblers podries
"comprar una plaça per fer feina a un
Banc i tenir un sou segur, no hi ha altre
futur...

— Saps que ho ets d'exagerat!

• El C.D. Felanitx, jugando un
partido muy serio, se sacó la espina cla-
vada en Llucmajor y venció al Conseil
por "uno a cero", con gol de Basilio, el
mejor sobre el terreno de juego, junta-
mente con el gran portero Matias, que
estuvo impecable en sus salidas. Un
resultado muy oportuno para comerse
los turrones cómodamente, ya que la
clasificación del equipo local es òptima
de cara jugar la promoción de Ascenso.

En 2 Regional en "Es Cavalier", el
Cas Concos le pudo a su vecino rival el

A punt d'arribar a les festes de
Cap d'Any, on s'imposa un "impasse"
perquè tots els truquers passin aquestes
senyalades fites amb la família. Axí que
les partides s'aturaran fins passat unes
setmanes. Ls lo que toca.

Dimarts, dia 21, l'animació era total
al Port felanitxer, especialment als
"Tamarells", on la conya marinera hi
pren part. Passa que el "tándem" X.
Aleix - J. Perdiu van líders destacats,
per mèrits propis, havent jugat 5
partides i havent-les guanyades totes
cinc; són els canditats per passar a la
propera eliminatòria. Per una altra banda
els veterans Bernat "Es Carnisser", que
fa colla amb P. Morales, no donen
passa dreta i van a la cua, perden fins i
tot amb els "pibes" "Morete-Tõfol"
"Rey", que ja és dir! Ai the dit!.

Mentres, també a Portocolom allà
baix, a Cas Corso, al "Bar Isa" avui

S'Horta por "dos a uno", en partido de
rivalidad, pero menos... Mientras, el
equipo de Toni Cuenca y Jaume Raule
el Atcos. Portocolotn daba una agradable
sorpresa y vencía en el feudo de S'al-
quería por un claro "cero a dos" mere-
cidamente, para de esta guisa abandonar
Ia cola y otear nuevos horizontes más
convenientes. El Cas Concos, va segun-
do de la tabla, lo que es para celebrar.

• El ex-futbolista felanitxer Sebas-
tià Artigues estuvo unos días entre noso-
tros y regresó a Escocia (Dundee) para
estar con su familia, mujer e hijos, don-
de reside ahora de forma definitiva. Un
Saludo Cordial, Tie:.

• El "Café Can Moix" és l'únic que
conserva el seu antic estil. Les seves
taules de mkbre, rajoles, decoració... Allà
es respira l'ambient del passat, una sensa-
ció agradable i reconfortant. Ara per aca-
bar de confitar l'asumpte han canviat la
"barra", ara és de llenya de cirerer, a to
amb l'armonia que presideix aquell his-
tòric "casino", on En Roberto va compon-
dre les seves gloses.

• He rebut Felicitacions per Na-
dal. Una del Batle i la Corporació Mu-
nicipal, on es veu Sa Font axí com era
un temps. Una altra del C.D. Felanitx,
que és una foto de tot l'equip... I mol-
tes altres, a tots gràcies.

Per cert, els jugadors Tomás i
Acosta han abandonat la disciplina del
Club perquè no eren titulars... A lo
millor passat Festes tot s'arreglará.

• A Manacor a la "Torre de Ses
Puntes" podeu veure l'Exposició d'Anto-
ni Riera Nadal que varen inaugurar
dissabte passat. De res.

• I per avui res més amics... Només
desitjar-vos que passeu Unes Bones Festes
i salut per a tots, que no cansa.

Copyright:
Miguel Angel Juan Garcias

començaven a jugar, per tant és de bon
criteri esperar pròximes dates per
avaluar la seva marxa dins aquesta
competició. IS), fins més endavant.

I a Felanitx al "Bar S'Abeurador"
s'arrõs fa grumellons, perquè encara no
hi ha ningú que pugui cantar "Victõria".
Per cert que alguns dels favorits ja han
perdut un parell de partides. Axí que al
plafó de resultats, on els tres grups,
"Autocares Grimalt", "Bar S'Abeurador",
"Recreativos Felanitx", amb un màxim
de quatre tandes jugades, no hi havia
res a destacar... Pere) ja sabeu que fins a
Ia darrera mata hi ha conills. I esclatas-
sangs, encara.

Així qué, Bones Festes a la família
truquera i als altres, tambè. Faltaria més.

Nota. Al "Bar Isa" participen un
total d'onze colles, no deu com havíem
dit en la crónica anteriar.

Coordina: Maikel

Resultats:
Col. Montision A, 6 - CFS Felanitx A/Cons. Esher, 0

Benjamins
CFS Felanitx A, 4 - Col. Es Liceu A, 6
CFS Felanitx B, 5 - C.D. Son Ferrer, 1

Alevins
CFS Felanitx A, 2 - C. D. Juventud Inca, 2
CFS Felanitx B, 3 - Col. Sage. Corazón, 1

Infantils
CFS Felanitx A, 5 - Col. S. V. de Paid, 2
CFS Felanitx A, 4 - C.D. Son Oliva, 6
CFS Felanitx B, 1 - Col. Sagr. Corazón, 3

Aquesta setmana ja es disputen cis partits
del V Trofeu Nadal '93, lo més destacat del
qual sera l'enfrontament de la selecció de Ma-
llorca Alevins al C.D. Son Oliva, un partit
amb molt d'alicient que arreplegarà un bon
grapat de personalitats del món de l'esport
illenc.

Els jugadors d'iniciació foren golejats pel
líder ciutadà, malgrat fer un bon partit i Iluitar
de forma admirable. El tandem Alique-Pep
Mina a Xisquet, David, Sebastià, Miguel
Company, Alonso, Amores, Cristian, Sergio,
Vidal, Tomeu i Xisco Joan. Aquesta setmana
no tenen partit Iliguer pea) s'han d'enfrontar als
forts equips C.D. Santanyí i At. Alcúdia.

Els Benjamins A feren un bon encontre
davant un rival més ben preparat i veterà que
s'imposa amb claretat. Bon resultat, dons, do-
nades les circumstancies. Gols de Lluís Obra-
dor (2), Juanito i Magi. També jugaren Xisco,
F. Javier, Zamorano, Casillas i Enrique. Aquest
Nadal s'enfrontaran a la revelació de la tempo-
rada de II Divisió, el Cl. Sta. Teresa. Sera
diumenge a les 1711.

Guanyaren còmodament els Benjamins B
a un rival que es presenta en quadre. Tres gols
d'Alex Sibet i dos de n'Andreu Leandro ens

donaren un triomf que ens fa pujar dos flocs a
Ia classificateiria. També jugaren Muñiz, Matcu,
Tomeu, Toni, Pedro, J. Carlos, Xisco, Vidal i
Andreu.

Empat a dos entre els Alevins A i
l'equip inquer revelació de la Iliga. Després
d'anar perdent per 0-2, els valents jugadors de
casa remuntaren brillantment, empatant amb
gols d'Antoni Barceló. Amb aquest valuós punt
els nostres alevins confirmen la seva bona
ratxa, Jugaren: Joan, Xesc, Cañas, Rai, Cabrer,
Uguet, Barceló i Joan Pere.

Tercera victòria consecutiva dels Alevins
B que no afluixen dins el grup A. Gols de

Juan Marcos (2) i David en un encontre en el
que es perdia per 0-1, fluix de joc i amb alts i
baixos però, en definitiva, positiu de cata a la
classificació. Jugaren Colau, Andreu, Carol.
David, Iván, Santi, Coves, Jonathan, Joan i Je-
sús Calejere, debutant a la porteria que tingué
una actuació prou bona.

Els infantils A de Fede-Tomeu disputa-
ren dos partits decissius per a la classi-icació.
El dimecres guanyaren al Col. S. Vicente de
Patti, amb gols de Domingo (3) i Jaume (2). I
el dissabte dins Sa Mola feren sofrir al temible
líder per sortir endavant. Domingo (3) i Rohan
marcaren els gols. L'equip que esta passant per
un moment excel-lent queda integrat per Cos-
me, Toni, Rohan, Maimó, Tomeu, Binimelis,
Pérez, Domingo i Jaume. Paco Muñoz, que
esta lesionat, es troba en fase de recuperació.

Sucumbiren els Infantils B en un partit
molt igualat i amb bastantes jugades i gols de
qualitat. Marca Pedro Fernández i sota les
ordres de Joan Perelló jugaren: Braulio, David,
Vicens, Ortega, Martin, Guillem (lesionat), Ra-
mon, Villanueva i Expósito.

Marino la/avante

VII TORNEIG DE TRUC DE LES BALEARS
CRÓNICA PER GENTILESA D'AUTOCARES GRIMALT"



FELANITX 	 9

BASQUET

L'AUTOCARES GRIMALT ES RETROBA
AMB LA VICTÒRIA

ESPECTACULAR TEMPTEIG A SENCELLES
Resultats
Cadets
	

Son Oliva - Joan Capó / Autocares Grimait
	

60-66
Juvenils
	

Joan Capó / Autocares Grimait - C.A. Balear
	

51-63
Sèniors fem.	 Jovent CIMSA - Joan Capó / Autocares Grimait suspès
Séniors masc.	 Sencelles - Joan Capó / Autocares Grimalt

	
96-83

III divisió
	

Autocares Grimait - GESA Alcúdia
	

58-49

del juego las cosas fueron cambiando,
remontando con un parcial de 11p y
quedando el tanteo 26-26. La segunda
mitad, el Rte. Plaza no se dejó
intimidar por el equipo de casa, salien-
do a por todas y arrasando al U.I.B.,
llegando a tener una diferencia de
13p. Al final el tanteo fue 46-52.

El partido fue muy emocionante y
brilló el espléndido juego que última-

mente están dando. Esperamos que
después de las fiestas sea mucho me-
jor y puedan ganar más partidos.

Jugaron: Marieta (5p), Ma del
Mar, Antonia (4p), Caty (11p), Xisca,
Bárbara (6p), Tofii, Dolors (5p), Mt
Sebastiana (3p) y Charo (17p).

Es Port Básquet Club vos desitja
a tots molts d'anys.

Tropibásket

FUTBOL

TREBALLADA VICTÒRIA. Felanitx, 1 - Conseil, 0
Comentari

Els Cadets tornaren ser els prota-
gonistes de la jornada amb l'obtenció de
la 2 victòria consecutiva, aquesta a fora
camp, dins l'agradós pavelló de Son Oli-
va. Feren un gran partit i en cap mo-
ment cediren el comandament del marca-
dor (1-12, als 4 minuts i 29-37 en el
descans). En els darrers minuts, patiren
de veres, ja que la pressió local posa el
marcador en una diferència de només un
punt (60-61) a 50 segons de l'acabament.
Resaltem rextraordinari partit de Guillem
Valens, molt ben acompanyat per Jaume
Barceló.

Amb l'excepció dels dos minuts ini-
cials (6-0), el partit dels Juvenils tingué
color visitant. Durant la resta de partit,
l'equip de Palma disposà d'avantatges
que arribaren fins als 16 punts i que
constant-ment foren de 10 o més punts.
Per part del Joan Capó, Toni Barceló,
que havia descansat dues jornades per
sanció, fou el més efectiu, amb 19
punts.

Tornaren sense jugar les Seniors
Fe-menines. Hi hagué un malentès i
mentre l'equip local es presenta per jugar
a les 10, les felanitxeres i els arbitres hi
anaren per jugar a les 12h. (hora oficial
del partit). El Comitè de competició
haura de decidir.

Els Seniors masculins foren prota-
gonistes d'un gran partit a Sencelles,
malgrat acabassin derrotats. Un  autèntic
resultat d'A.C.B., un partit rodó dels
atacs. La primera part va tenir alterna-
tives i acabà empatada, però a la 2, un
13-0 a favor dels locals, entre els minuts
3 i 7, dona avantatge als de Sencelles
que tingueren, en la persona de Verdera,
un autèntic "petrovic" que resulta del tot
imparable (47 punts, amb 2 triples i 17/
20 tirs Inures). Per part del Joan Capó,
Xisco Adrover també realitza un sensa-
cional partit (29 punts i 27 rebots).

L'Autocares Grimait de Tercera ob-
tingué un triomf vital després dels ma-
laurats resultats de les darreres jornades.
No fou facil ni massa brillant perquè,
amb tres baixes, s'hagué de Iluitar contra
l'equip adversari i contra el pèssim i pe-
rillós  de la pista. A més del resultat
positiu, cal destacar l'excellent feina de-
fensiva que féu que només encaixassin
49 punts, que contrasten molt amb la mit-
jana de 80 que s'havien rebut en les deu
primeres jornades. Entre l'acceptable partit
de tots, Rafel Lladó aconseguí la millor
estadística: 14 rebots, 2 taps, 20 punts
(amb un 70% d'efectivitat), 1 assistència i
40 minuts de joc.

Anotadors
Cadets: J. Barceló (19), G. Valens

(19), A. Sánchez (11), A. Adrover (9), S.
Barceló (4), B. Vicens (2), S. Lozano (2).

Juvenils: A. Barceló (19), Florian
(13), A.X. Monserrat (9), Hugo (8), J.
Bisquerra (2).

Sèniors masc. Xisco Adrover (29), R.
Boyer (14), Jordi (12), B. Salva (11),
Albert (4), Llàtzer (4), Pep Sánchez (3),
Villa (2), Dani (2), A. Xavier (2).

III Divisió: R. Lladó (20), M.S.
Perdió  (17), S. Rigo (7), Cesar (6), M.
Julia (4), A. Obrador (2), C. Guerrero (2).

Propera Jornada
Les competicions no es reprendran

fins la jornada del 8/9 de gener, i els
cadets encara descansaran una setmana
més.

Larry Cistelles

ES PORT BASKET
CLUB PORTO COLON

CADETE FEMENINO:
RTE. PLAZA, 37 - SANT. JOSEP, 45

Muy buen encuentro jugado en
Portocolom frente a un Sant Josep que
venía favorito. Comenzó con nervios,
pero se fueron olvidando y derrochan-
do buen juego se culminó el primer
tiempo con el tanteo 17-23.

El segundo tiempo se salió a por
todas, perdiendo en el minuto 3 de
sólo un punto. Después se jug() muy
igualado y las personales hicieron su
aparición y el Sant Josep se hizo con
el encuentro, 37-45. Fue muy bueno,
demostrando que hay calidad en el
equipo. Esperemos que después de Re-
yes las cosas les vayan mejor a Torri
y Compañía. Jugaron: Miki, Eulari,
Maria (2p), Rebeca (2p), Nuria, María,
Marga (2p), Caty (8p), Laura (9p) y
Carme (16p).

2' DIVISION FEMENINA:
U.I.B. PALMA, 46 - RTE. PLAZA, 52

Partido jugado en Palma frente a
un equipo fuerte en defensa. La pri-
mera parte se inició muy nerviosa por
parte del Rte. Plaza„ pero en el curso

Entrada regular. Un poc fluixa, tal
vegada pel mal resultat obtengut la
passada jorrnada a Llucmajor.

L'àrbitre fou molt protestat, per cul-
pa d'un linier que li va donar indicacion
poc afortunades.

Felanitx: Maties, Gelabert, Nando,
Martorell, Valentin, Oliver (Borràs, To-
rres, Lull (Sampol), Basilio, Nico i Tèfol
(X. Riera).

Arbitre: Molina Gomila. Malament.
Va mostrar targetes grogues a Andreu,
Salas, Nico i Cifre. I vermella directa a
Torres.

Gol: 1-0 minut 2, Basilio.
Comentari: El Felanitx, després de

Ia debacle de Llucmajor jugà un partit
molt seriós davant el Conseil. El nostre
conjunt, que juga a la segona part amb
un efectiu de menys, feu un joc a la
contra, disposant de diverses ocasions
per augmentar la diferència en el marca-
dor, pea) les encertades intervencions
dels porters visitants evitaren la golejada.
Concretant, un partit jugat molt seria-
ment.

El Felanitx, després d'aquesta victò-
ria queda classificat a bon lloc, a punt
de jugar la Liguilla d'ascens a 3' divisió.

Bones Festes a Tots.
¡no and Maikel

PROPERA JORNADA
Regional preferent:

Al "Torrentó": (día 2/1/94): Fela-
nitx-Murense.

Comença la 2' volta.
A 2' regional. Descans.

T' Regional

CAS CONCOS, 2 - S'HORTA, 1
Partit de rivalitat disputat l'horabaixa

del dissabte, davant un nombrós públic, i
vist lo que passa en el camp, lo més

Con nuevo precio, mini Bar frente Ayunta-
miento de Felanitx, se traspasa. Informes. Tel.
58 27 08

Cambio Casa en Manacor por casa en Felanitx
o alrededores. Interesados llamar al tel. 84 45
86 (de 12 a 4 de la tarde)

just hagués estat l'empat. El Cas Concos
fou el primer en marcar, gràcies a un
gol de Bennàssar, en posició dubtosa, i
quan faltaven 10 minuts per finalitzar el
primer temps, Ian aconseguí l'empat. El
segon temps fou de domini altern, creant
els dos equips dares ocasions de gol,
però fou Bennassar novament, que en
una errada defensiva del S'Ilorta aeon-
seguí la victòria pel seu equip. Ara el
S'Horta té descans fins el 9 de gener, en
que jugara un altre partit de rivalitat a
Felanitx amb el Att. Portocolom.

Juvenils

BARRACAR, O - S'HORTA,
A la primera part el s'Horta domina

la situació, creant nombroses ocasions de
perill.

Cadets

ESCOLAR, 4 - S'HORTA,
Derrota del s'Horta davant el líder,

encara que el resultat no reflexa lo que
passa en el terreny, ja que el s'Horta
juga bastant be a la segona part.

Infantils

MONTUÏRI, 13 - S'HORTA, 3
Nova derrota del s'Ilorta, on el

quadre s'hortarrí millora en el joc. Gols
de González, Dominguez i Carlos.

Diumenge dia 26, a les 1030, a Sa
Lleona, partit de futbol on poden partici-
par tots els no federats. Ili sou
convidats.

La Directiva del CD s'Horta desitja
a tots els socis i simpatitzants.

Molts d'Anys i
Feliç Any Nou

Se vende cochería sita en C/. Roig. Informes.
Tel. 58 22 50.

A Portocolom, deixaria vivenda, a canvi
d'atendre estones a persona major. Informes.
Tel. 58 02 01 (vespres).

Embutidos Blanco les comunica que des del
20 de diciembre se tapan latas de foie-gras. In-
formes. Tel. 58 00 53



Molts d'anys!
0 Desde 1899 te damos felicidad.
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Concesionario Oficiat

AUTOS MARTORELL S. A.
Carrer del &Doors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 11111MH

C/. Convent, 37 - Tel. 581844 - FELANITX

Recordam a tots els clients que
disposam durant aquestes dates,

d'un ampli assortit

en

OBJECTES DE REGAL
COMPLEMENTS

i PERFUMERIA ESPECIALITZADA

Vos desitjam unes
Bones Festes i un
venturós Any Nou

Per facilitar les compres, el din inenge dia 2 tendril]] OBERT
de 9 a 13 i els dies 3, 4 i 5 no tancarem al tnigdia.

Per les compres que facin durant aquestes festes
sel's obsequiarà amb un detail

Grup 65
Informàtica Professional

Cursets d'informatica *
Oberta la matrícula per a la inscripció.

Places limitades.
C/. Aigo, 17 baixos - Felanitx 	 Tel. 582713 Fax. 582779

* Diploma de certificació

lo 	FELANITX

El Grup Socialista de
l'Ajuntament informaColoms a la Sala

El Sr. Ruiz ha mester repas i
el Sr. Lladó no contesta i

parteix abans d'acabar
Al ple de dilluns el Sr. Ruíz va

ser preguntat per CALS sobre aquestes
noves obres que ha fet a Sa Mola i la
resposta que va lliurar al nostre porta-
veu va ser aquesta: "Tu confundes el
tocino con la velocidad". Com es pot
comprovar és una resposta impròpia
d'un Regidor i que es basa en axiomes
prou clars i entenedors com per per-
dre-hi temps. El Sr. Ruiz amb respos-
tes d'aquestes no fa sin() fer més in-
crefble la classe política i , sobretot da-
vant eis seus actes ens hem de pre-
guntar si no serie bo que es dedicas a
Ia cria de cucs de seda perquè un
Regidor hauria de saber que les obres
municipals s'han de fer en base a una
Ilicência i que un moviment de terres i
murs requereixen un projecte perquè
són obra major i que les obres no es
poden fer dins sòl urbanitzable si no
s'ha executat el Pla Parcial i que han
de guardar unes distancies amb els
veinais i que no s'han de fer les obres
dins el vefnat. Totes aquestes menu-
dêncies que ignora el Sr. Ruiz i trepit-
ja, les hauria de saber i demanar ex-
plicacions d'una actuació impròpia d'un
regidor no és confondre la velocitat
amb la xulla. El que és ben hora és
demanar responsabilitats a actuacions
tan nefastes com aquesta, que no és la
primera vegada, que ja va fer obres al

Torrent() de qualsevol manera i ben
segur que no les pagarà de la seva
butxaca, perquè si fora així faria
estona que no actuaria d'aquesta mane-
ra. Es hora d'aturar-li els peus.

A això no ho compta el Sr. Lla-
(16. No compta el que ens costa el Sr.
Ruiz, com tampoc no compta el que
ens costa ell per ignorar el Reglament
de Béns, o dit en paraules més entene-
dores, el Sr. Lladó no compta quê ens
costa als felanitxers que ell subven-
cioni na Maria Antònia Caldentey, filla
del Regidor Caldentey  perquè tengui el
seu negoci muntat a l'Escorxador Vell
sense pagar una pesseta i que l'Ajun-
tament ii faci net, li mantengui i
pagui el Ilum. El Sr. Mad() no compta
que a Felanitx hi ha dos particulars,
que paguen els arbitris, que han pagat
Ia seva llicència d'obres i d'activitats i
el Sr. ',lad() promociona la competên-
cia deslleial a aquests dos negocis de
felanitxers que tenen uns drets que el
Sr. Lladó poteja. I, mirau per on, el
Sr. ',lad() va haver d'abandonar el Ple
de dilluns al punt de les preguntes i
no va poder respondre a tot això que
es va plantejar. Aquesta actuació del
Sr. Lladó demana a crits l'actuació ju-
dicial i esta ben clar que si hi hagués
un govern municipal responsable no
caldria acudir als tribunals i estalvia-
ríem molts de diners i temps a l'Ajun-
tament, però esta clar que tolerar ac-
tuacions com les del Sr. LIAO i Ruiz
és fer-se còmplices seus i CALS no
ha jugat ni jugara mai a aquest joc
brut.

Molts d'anys i pau a la terra als homes

de bona voluntat.

PSOE

LA CARRERA DE L'INSTITUT
A la darrera sessió plenaria celebrada

per l'Ajuntament el passat dia 13 de de-
sembre, el Grup Socialista va demanar a
l'equip de Govern si sabia per quines
raons la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori del Govern Balear
no ha reformat el tram de la carretera
Felanitx a Porreres que uneix la nostra
població i l'Institut de Batxillerat.

Aquesta reforma ha estat sollicitada
repetidament per l'Associació de Pares
d'Alumnes de l'Institut i per tota la gent
implicada des de fa mês de quinze anys.

L'any passat, mentre se discutien en
cl Parlament Balear els pressuposts de la

Comunitat Autònoma per a l'any 1993, cl
Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament
de Felanits, mitjançant el Grup Socialista
del Parlament, va presentar una serie d'es-
menes per fer diverses obres al nostre mu-
nicipi clue varen esser rebutjades pel Partit
Popular i l'Unió Mallorquina, amb una so-
la excepció: la que feia referência a la re-
forma esmentada. Així, als presuposts de
la Comunitat Autónoma de l'any que aca-
ba hi havia una quantitat per reformar la

carretera d'acord amb un projecte aprovat

per la Conselleria i per l'Ajuntament.
El Grup Popular, que ara comanda a

la Sala, i els independents no han fet cap
seguiment del tema i no en sabien res en
absolut. Esperam que la nostra pregunta
servesqui per aclarir que ha passat amb cls
doblers consignats al pressupost i per quin
motiu la reforma ha quedat aparcada.

LES LÍNIES D'ALTA TENSIÓ
A la mateixa sessió de dia 13, tots

els grups de la Sala varen aprovar una
mock-) urgent presentada pel Grup Socialis-
ta, en virtud dc la qual l'Ajuntament de-
manna a la companyia GESA que no ins-

noves línies aeries d'alta tensió a par-

tir de la nova subestació que la companyia
ha construit devora Portocolom.

A la zona ja hi ha dues línies d'alta
tensió i els propictaris dels terrenys afec-
tats pensen que haurien d'esser reforçades
les conduccions existents en lloc de posar-
ne de noves, tot i que sembla que GESA

ja ha gestionat els permisos oportuns dels
propietaris dels terrenys.




